agosto
PRÉ-REQUISITOS: Endereço de e-mail válido e número de contato de WhatsApp · Computador,
Tablet e/ou Celular · Acesso a internet de banda-larga · Disponibilidade de horário para fazer o curso

portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br
FORMAÇÃO E
TECNOLOGIA

GG

INSCRIÇÕES: TERÇA-FEIRA (04/08)

Fotografia de produto:
publicidade e negócios
O curso tem o objetivo de discutir, de
forma teórica e prática, as técnicas para
fotografia de produto e o entendimento
da construção de uma abordagem publicitária voltada para elementos conceituais
e para o empreendedorismo
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Ulisses Narciso
¡¡ 11/08 a 26/08
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h

Fotografia de retrato: da
pintura à selfie
O curso propõe a reflexão sobre as
relações entre a pintura e a fotografia tomando como objeto as representações da
figura humana conhecidas como retrato.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Ulisses Narciso
¡¡ 11/08 a 26/08
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

Fotografia como negócio
O curso tem como objetivo facilitar o
acesso do aluno ao mercado de trabalho
fotográfico. A partir da análise de seu portfólio, falaremos sobre a fotografia como
negócio, fluxo de trabalho, orçamentos e
propostas.

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Thiago Braga
¡¡ 11/08 a 21/08
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h

Storytelling - a incrível
arte de contar histórias
O curso tem como objetivo estudar e criar
histórias a partir da ferramenta storytelling
e da estrutura clássica de escrita narrativa
e dramática.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Taís Monteiro
¡¡ 11/08 a 21/08
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

Colagem digital
O curso tem como proposta apresentar
técnicas de colagem digital para desenho
e ilustração. Colagem no sentido técnico,
estético e conceitual. Apresentando
possibilidades de aplicação desse tipo de
técnica para fins diversos entre publicidade, arte autoral, dentre outros.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Thiago Nascimento
¡¡ 11/08 a 26/08
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

Técnicas de desenho: luz e
sombra
O curso tem o objetivo de apresentar técnicas de desenho voltadas para o estudo
de luz e sombra. Propondo, através de
exercícios práticos, o entendimento de
como esse estudo auxilia para criar volume, peso e profundidade em desenhos.

GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Thiago Nascimento
¡¡ 11/08 a 26/08
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h

Criando sua série de TV:
do roteiro à publicação
O curso tem como objetivo apresentar
todos os recursos narrativos utilizados
para desenvolver roteiros para séries de tv
e webtv, trabalhar a criação de personagem e construir a bíblia do projeto. Assim
como estratégias de produção, divulgação
e publicação do projeto.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Mauro Ramos
¡¡ 11/08 a 26/08
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h

Cinefilia: viagem
analítica pela cultura
cinematográfica
O curso tem como objetivo explorar a história do cinema por meio dos movimentos
cinematográficos mais importantes das
américas, europa e ásia, partindo dos
olhos de um cinéfilo. Sempre com foco na
análise e apreciação da cultura fílmica
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Mauro Ramos
¡¡ 11/08 a 21/08
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

Excel descomplicado
O curso tem o objetivo de ensinar sobre
planilhas eletrônicas de forma prática e
divertida
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GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 27 h/a
ɴɴ Gleison Oliveira
¡¡ 11/08 a 25/08
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h

Animação no PowerPoint:
slides animados e efeitos
incríveis
Descubra o mundo desconhecido do
power point e torne suas apresentações
impactantes.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 27 h/a
ɴɴ Gleison Oliveira
¡¡ 11/08 a 25/08
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

Arquitetura de redes
Aprenda os fundamentos sobre o funcionamento de redes de computadores
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Leliana Lopes
¡¡ 11/08 a 26/08
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

Manutenção de
computadores: faça você
mesmo
Curso tem o objetivo de apresentar, como
solucionar problemas comuns em computadores através do uso de programas
específicos e como garantir a segurança
da rede de computadores contra vírus e
hackers.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Leliana Lopes
¡¡ 11/08 a 26/08
TT TER a SEX ∙ 9h às 14h

Planilhas eletrônicas para
a o turismo e hotelaria
Elaborar planilhas eletrônicas de maneira
produtiva, possibilitando a otimização de

cálculos com fórmulas, estatísticas, gráficos e análise de dados para rede hoteleira
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Alexandre Lins
¡¡ 11/08 a 26/08
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

Banco de dados SQL:
primeiros passos
Conhecer os conceitos e técnicas de um
sistema gerenciador de banco de dados,
implementar o modelo físico de dados por
meio da linguagem de comandos sql
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 30 h/a
ɴɴ Alexandre Lins
¡¡ 11/08 a 26/08
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h

Libras: conhecendo a
Cultura Surda
Com embasamento teórico e prático,
o curso tem o objetivo de apresentar
a Língua Brasileira de Sinais, trazendo
reflexões históricas sobre a Comunidade
Surda, Cultura Surda e Identidade Surda,
apresentando um conjunto de elementos
culturais e suas diversas possibilidades.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Paulo Vitor
¡¡ 14/08 a 09/09
TT QUA e SEX ∙ 14h às 17h

Libras para iniciantes
O curso tem o objetivo de apresentar as
noções básicas da Língua Brasileira de
Sinais trazendo para debate questões
sobre a cultura e identidade Surda.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Paulo Vitor
¡¡ 14/08 a 09/09
TT QUA e SEX ∙ 9h às 12h

Inglês com poesia
O curso trabalha o desenvolvimento
mais específico das habilidades da língua
(escrita, leitura, escuta e fala) a partir de
poesias literárias em língua inglesa.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Ellen Freitas
¡¡ 13/08 a 08/09
TT TER e QUI ∙ 14h às 17h

Inglês com séries
O curso trabalha o desenvolvimento das
habilidades da língua (escrita, leitura,
escuta e fala) a partir de vídeos e séries
em inglês.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Ellen Freitas
¡¡ 13/08 a 08/09
TT TER e QUI ∙ 18h às 21h

Produção de podcast com
celular
O curso tem o objetivo de discutir, de
forma teórica e pratica, o conceito e a
produção de podcast
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 27 h/a
ɴɴ Gabriel Freitas
¡¡ 11/08 a 25/08
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

Fotografia básica
O curso tem o objetivo de discutir, de
forma prática, as técnicas básicas de
fotografia
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 27 h/a
ɴɴ Neto Severiano
¡¡ 11/08 a 25/08
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
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Edição de vídeo com
celular
O curso tem o objetivo de discutir de forma prática e teórica o conceito de edição
de vídeo e como realizar edições através
de aplicativos de celular
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 27 h/a
ɴɴ Gecildo Sousa
¡¡ 11/08 a 25/08
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h

ARTES
INSCRIÇÕES: QUARTA-FEIRA (05/08)

Oficina de áudio básico
para música eletrônica
A Oficina de Áudio Básico para Música Eletrônica tem o objetivo de ensinar o Aluno
sobre Áudio Básico, Instrumentos Virtuais
(VST) Edição, Mixagem e Masterização do
Zero.
GG

Turma 1 ∙ 20 vagas ∙ 15 h/a
ɴɴ Eduardo Madeira
¡¡ 12/08 a 26/08
TT QUA e SEX ∙ 14h às 17h
 Ter conhecimentos musicais

Mixando vocais em casa
Aprenda a mixar voz em casa com técnicas básicas.
GG

Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 18 h/a
ɴɴ Gil Germano
¡¡ 11/08 a 27/08
TT TER e QUI ∙ 14h às 17h

Técnicas de Gravação
A oficina tem o objetivo de apresentar
técnicas de gravação em estúdio.

GG

Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 18 h/a
ɴɴ Henrique Marques.
¡¡ 11/08 a 27/08
TT TER e QUI ∙ 14h às 17h

Canto na história da
Música Brasileira
O Curso tem o objetivo de facilitar a
compreensão do Canto em seu percurso
histórico, como fenômeno musical, na
cultura Brasileira. Além do estudo do
aparelho fonador e das principais técnicas
vocais.
GG

Turma 1 ∙ 20 vagas ∙ 22 h/a
ɴɴ Vera Barros Dantas
¡¡ 13/08 a 03/09
TT QUA a SEX ∙ 10h às 12h

Aprendendo a usar
acordes dissonantes
O curso tem o objetivo de estudar os
campos
harmônicos,
empréstimos
modais, uso de notas de tensão, inversão
de acordes, slash chord e outros tipos de
possibilidades de aplicação de acordes em
músicas populares.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 22 h/a
ɴɴ Juvencio Linhares
¡¡ 13/08 a 08/09
TT TER, QUA e QUI ∙ 10h às 12h
 Possuir instrumento harmônico
(violão, baixo, guitarra, teclado,
sanfona, cavaquinho, bandolim,
etc) ter noção intermediária de
escalas, campo harmônico, cifras
e acordes.

Violão para iniciantes
O curso tem o objetivo de apresentar as
noções básicas para tocar violão através
de um repertório que valoriza a música
popular.

GG

Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Edmundo Vitoriano
¡¡ 11/08 a 28/08
TT TER a SEX ∙ 9h às 11h
 Possuir violão

Danças urbanas: Locking e
seus fundamentos
O curso trabalhará no formato treino,
técnica, ritmo, fundamentos do Locking e
várias outras ferramentas para desenvolver o estilo e suas ramificações dentro das
Danças Urbanas.
GG

Turma 1 ∙ 20 vagas ∙ 20 h/a
ɴɴ Lucian Charada
¡¡ 12/08 a 03/09
TT QUA e SEX ∙ 14h30 às 17h

Ballet Clássico
O presente curso vai ser dividido em
dois momentos: teórico e prático. Com
abordagens sobre história do Balé Clássico
e Balés de Repertórios; aula prática de
barra, centro, diagonal com exercícios de
conscientização corporal,fortalecimento,
concentração, equilíbrio e aprofundamento da técnica.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 22 h/a
ɴɴ Joalano Paulino
¡¡ 14/08 a 02/10
TT QUA e SEX ∙ 15h às 16h30
 Nível intermediário (experiência
na área), saber executar os
movimentos básicos da técnica
(demi-plié, grand-plié, tendu, jeté,
rond de jambe, fondu, frappé,
grand battement, port de bras,
etc).
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Dança: a importância do
conhecimento corporal na
execução dos movimentos
O curso tem como objetivo a conscientização da importância do conhecimento
do Corporal em relação às execuções de
movimentos/Dança.
GG

Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 21 h/a
ɴɴ Tamires Freitas
¡¡ 14/08 a 04/09
TT QUA e SEX ∙ 15h às 18h

Hip Hop / Coreografia
O Curso acontecerá através de aulas
práticas, onde os alunos são orientados
a fazerem uma preparação corporal
(aquecimento, alongamento), seguido
do ensino dos fundamentos e também
composição de coreografias.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 21 h/a
ɴɴ Luís Alexandre
¡¡ 14/08 a 04/09
TT QUA e SEX ∙ 14h às 17h

Teatro: Crie personagens e
histórias
Este curso traz enquanto desafio estudar
a teoria de como criar personagens e por
na prática a escrita o que foi visto na teoria.
Na sequência apresentar de modo falado
suas produções e debater as fragilidades e
potências das criações.
GG

Turma 1 ∙ 25 vagas ∙ 21 h/a
ɴɴ Roberta Bernardo
¡¡ 12/08 a 02/09
TT TER e QUI ∙ 14h às 17h

Personagens Commedia
Dell'Arte
Estudar as personagens da Commedia
Dell’Arte, desenvolver pesquisa de corpo,
psicofísicas e expressões das mesmas,
criar roteiro de interação virtual das

personagens culminando em uma performance virtual.
GG

Turma 1 ∙ 20 vagas ∙ 21 h/a
ɴɴ Michelle Gandolphi
¡¡ 19/08 a 09/09
TT QUA e SEX ∙ 17h às 20h

Teatro Básico: Construindo
personagens
O curso tem por objetivo trabalhar com
os alunos a pesquisa e as técnicas básicas
para a criação de personagens, dando ênfase à credibilidade e coerência da criação
artística.
GG

Turma 1 ∙ 20 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Renato Severo
¡¡ 12/08 a 04/09
TT QUA e SEX ∙ 14h às 17h

COMUNICAÇÃO
INSCRIÇÕES: QUARTA-FEIRA (05/08)

Planeje seu curta
metragem
O curso visa auxiliar os alunos que tenham
interesse em produzir um curta metragem para festivais ou distribuição online,
compartilhando modelos e técnicas de
produção audiovisual.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Rafael Parente
¡¡ 11/08 a 03/09
TT TER e QUI ∙ 9h às 12h

A linguagem e o mercado
de trabalho audiovisual
Esse curso visa apresentar ao aluno o ofício de Realizador Audiovisual, construindo
as bases didáticas e pedagógicas que auxiliarão o aluno no exercício profissional a
partir de interlocuções com realizadores e
prática de análise e escrita de argumentos.

GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 24 h/a
ɴɴ Rafael Parente
¡¡ 11/08 a 03/09
TT TER e QUI ∙ 14h às 17h

TRABALHO E
EMPREGABILIDADE
INSCRIÇÕES: QUINTA-FEIRA (06/08)

Assistente administrativo
Formação inicial visando a qualificação
para atuação no apoio a setores administrativos, de vendas, contábeis e/ou
financeiros.
Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Jânio Maia
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h
GG Turma 2 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Ronaldo Dias
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h
GG Turma 3 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Jânio Maia
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
GG Turma 4 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Ronaldo Dias
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
GG Turma 5 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Jânio Maia
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h
GG Turma 6 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Ronaldo Dias
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h
GG
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Assistente de recursos
humanos
Formação inicial visando a qualificação
para atuação nas rotinas de processos
administrativos do setor de recursos
humanos (RH) de uma empresa.
Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Wilkar Ramalho
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h
GG Turma 2 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Wilkar Ramalho
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
GG Turma 3 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Wilkar Ramalho
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h
GG

Departamento pessoal
Conhecimentos práticos da rotina do departamento pessoal, legislação trabalhista
e previdenciária.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Verônica Machado
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 9h às 12h

Turma 2 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Verônica Machado
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
GG Turma 3 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Verônica Machado
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h
GG

Emprendedorismo social
Curso indicado para estudantes e profissionais de todas as áreas que desejam
aliar suas habilidades profissionais à
solução de questões/problemas sociais.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Gomes dos Santos
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h

Marketing digital
Marketing Digital é o conjunto de atividades que uma empresa (ou pessoa)
executa online com o objetivo de atrair
novos negócios, criar relacionamentos e
desenvolver uma identidade de marca.
Dentre as suas principais estratégias estão
o SEO, Inbound Marketing e o Marketing
de Conteúdo.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Douglas Simão
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h

Design thinking
O Curso permite uma visão de fora para
dentro do negócio, ou seja, a visão de
quem é impactado pela solução, é um
modelo mental que engloba o pensamento sistêmico, no intuito de construir
futuros melhores através dos três pilares:
Empatia, Colaboração e Experimentação.
Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Gomes dos Santos
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
GG Turma 2 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Thiago Alencar
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 18h às 21h
GG

Assistente administrativo:
diversidade e inserção ao
mundo do trabalho
Formação inicial visando a qualificação
para atuação no apoio a setores administrativos, de vendas, contábeis e/ou
financeiros.
GG

Turma 1 ∙ 30 vagas ∙ 42 h/a
ɴɴ Lucineide Pereira
¡¡ 11/08 a 02/09
TT TER a SEX ∙ 14h às 17h
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MATRÍCULAS
• OBRIGATÓRIO: Ter número de whatsapp válido e e-mail ativo, acesso à internet Wifi, ter acesso a
celular, tablet ou computador no horário da aula;
• Cada jovem pode realizar matricula em apenas um curso de cada coordenação no mês;
• O aluno deve ter os dados completos no cadastro (JUVI) para conseguir realizar sua matrícula;
• As vagas são liberadas a partir da primeira terças-feira de cada mês, de acordo com o calendário
divulgado no nosso instagram (@juventudefortaleza e @redecucaoficial);
• Link para criar cadastro e realizar matrículas:
portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br
• A abertura de matrículas tem início às 8h da manhã apartir da primeira terça-feira do mês,
seguindo o dia de cada Coordenação;
• Ao preencher as matrículas, o sistema libera automaticamente o cadastro reserva de cada turma
para que os interessados possam vir a ser convidados a participar em caso de liberação de vaga
(pelos motivos citados acima);
• IMPORTANTE: atentar aos horários do cursos, pois é nesse horário que você precisará estar
disponivel para assistir às aulas;
• Para confirmar sua matrícula, o jovem pode acessar os menus Notas e Frequência e/ou Percurso
Formativo;
• ATENÇÃO: Os jovens que porventura se matricularem em mais de uma turma da mesma
coordenação no mês, serão contactados via Whatsapp pelo setor de cadastro e busca ativa para
perguntar em qual turma deseja permanecer e qual terá a vaga liberada;
SOBRE AS AULAS
• Os matriculados são adicionados a um grupo do Whatsapp onde recebem o material e os links de
acesso às aulas;
• As aulas são ministradas pelo professor em uma plataforma de conversas em vídeo online;
• Os jovens poderão interagir com o professor por áudio e vídeo durante todo o período de aula;
BOM SABER
• O setor de matrículas poderá abrir as vagas remanescentes, provenientes de matrículas em mais
de um curso, desistência ou abandono, a qualquer momento no
portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br

